
Ściany dekoracyjne Motivo 
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Czeka Cię remont? Urządzasz?
A może po prostu potrzebujesz zmiany?
Dzięki produktom Vilo samodzielnie odmienisz dom:  
tanio, prosto i szybko. A efekt będzie wyjątkowy.

Pomyśl, jak wiele się zmieni, gdy zaczniesz od ścian.  
Drewno? Beton? Cegła? Teraz to możliwe! Ściana dekoracyjna 
Motivo pozwoli Ci w prosty sposób uzyskać wymarzone efekty.  
Poza wyjątkową estetyką docenisz łatwość jej montażu 
i użytkowania. Poznaj ją z bliska.

Dom od nowa.
Łatwo i przyjemnie
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Zacznij od ściany Wybierz wariant 
najlepszy dla siebieKoniec z tynkowaniem, malowaniem i tapetowaniem. Chcesz szybkiej zmiany? Wybierz ścianę 

dekoracyjną Motivo. Intuicyjność montażu i wielki wybór wzorów pozwolą Ci łatwo dopasować wnętrze 
do siebie. Efekty Cię zaskoczą!

Ciesz się remontem z Vilo. Motivo jest wodoodporne i łatwe w czyszczeniu, dlatego świetnie zdaje 
egzamin w kuchni, łazience czy przedpokoju. A dzięki swojej trwałości posłuży Ci przez lata.  
To produkt „zrób to sam”, dlatego z łatwością zamontujesz go bez pomocy fachowców.  
Montaż jest tak prosty, że szybko zamieni się w rodzinną zabawę. Motivo to ściana doskonała 
dla wszystkich, którzy szukają ciekawego wzornictwa w dobrej cenie.

Aby każdy mógł zrealizować swoje pomysły aranżacyjne, ściana Motivo występuje w dużej palecie wzorów.   
W tym katalogu prezentujemy 25 dekorów, które podzielone są na kategorie, w zależności od ich motywu 
przewodniego (drewno, cegła, beton, marmur, wzory). Ścianę dekoracyjną układa się z lekkich paneli 
o długości 265 cm. Panele różnią się między sobą szerokością i liczbą w opakowaniu. Żeby pomóc Ci 
odnaleźć się w naszej szerokiej ofercie, stworzyliśmy specjalne ikony, które opisują zasady kompozycji 
wzorów. Wybierz opcję najlepszą dla siebie.

Ta ikona oznacza, że w paczce są 4 panele o szerokości 25 cm. 
Potrzebne są 4 panele, żeby stworzyć pełen wzór.

Dekory oznaczone tą ikoną są pakowane po 3 panele o szerokości 33 cm.
Potrzebne są 3 panele, żeby stworzyć pełen wzór.

Ta ikona oznacza, że w paczce znajdują się 3 panele o szerokości 33 cm. 
Każdy panel jest taki sam, czyli wzór jest powtarzalny.

W tym przypadku każdy z 4 w paneli o szerokości 25 cm jest taki sam, 
czyli wzór jest powtarzalny.
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Cały urok
drewna
Dodaj wnętrzu przytulności! Do dyspozycji masz szereg 
ścian dekoracyjnych Motivo inspirowanych drewnem. 
Jego koloryt zawsze ociepla przestrzeń. Jest też niezwykle 
uniwersalny, pasuje do każdego pomieszczenia.

Przytulne wnętrze

Inspirowane drewnem
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Light WoodGrey Wood

Szybka zmiana
Montaż ściany Motivo zabierze Ci niewiele czasu. 
Nie wymaga też długiego sprzątania, a wnętrze 
możesz użytkować zaraz po zakończeniu prac.

Larix Decor

Antique Wood

Toffy WoodBirch

Motivo Dekory

Drewno zachwyca różnorodnością. Wśród ścian Motivo inspirowanych drewnem 
znajdziesz całą gamę wzorów o różnym usłojeniu, różnych odcieniach i różnych 
formatach desek. W zależności od charakteru wnętrza postaw na wzory ciepłe 
albo drewno bielone. Dla odważnych przygotowaliśmy wzór mozaiki.

Naturalne motywy sprawdzają się w niemal każdej aranżacji. Budują styl rustykalny 
i prowansalski, doskonale odnajdują się we wnętrzach klasycznych. W przestrzeniach 
nowoczesnych będą przytulnym kontrastem.
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Sunny Plank Fun Wood

White Plank

Blue Plank

Motivo Dekory

Łatwy montaż na klej
Szukasz prostych rozwiązań? Panele Motivo 
są bardzo lekkie, dlatego łatwo i bez problemu 
zamocujesz je, klejąc bezpośrednio do ściany.

GLUE
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Cegła odkryta
na nowo

Biała czy czerwona? Z pewnością zdążyła Cię już 
zauroczyć. Cegła we wnętrzu to silny trend ostatnich 
lat. Za sprawą Motivo nareszcie możesz mieć ją 
u siebie. Ceglany wzór idealnie sprawdza się w wielu 
przestrzeniach, wyraźnie wpływając na ich charakter.

Inspiracje są wszędzie
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Red Brick

Loft Brick

Motivo Dekory

Efektowna struktura
Wybrane dekory Motivo charakteryzują się 
wyczuwalną fakturą, która współpracuje  
ze światłem, dodając wzorom naturalności.

Od klasyki, przez skandynawską prostotę, po styl loftowy. Cegła ma wiele zastosowań.
Może przywoływać tradycje starego budownictwa albo podkreślać nowoczesność.  
Wizualnie ocieplać wnętrze albo dodawać mu surowości. Jedno jest pewne:  
nigdy nie przechodzi się obok niej obojętnie.

Marzysz o efekcie cegły? Stosuj go raczej na wybranych ścianach i dobrze zastanów się  
nad kolorem – w przestrzeniach mniejszych i niedoświetlonych warto postawić 
na wariant jasny.
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Niesamowity efekt 
betonu
Beton na ścianie to jeden ze znaków rozpoznawczych nowoczesnych 
aranżacji wnętrz. Dzięki swoim naturalnym odcieniom wzory 
inspirowane tym materiałem są bardzo uniwersalne. Z łatwością 
dopasujesz je do każdego pomieszczenia. Doskonale odnajdą się 
zarówno w ciepłych, jak i chłodnych wnętrzach. 

Wnętrza z charakterem

Potrafisz odmienić dom
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GLUE

Motivo Dekory

5 lat gwarancji
Oczekuj najlepszego! Dzięki swoim parametrom 
ściana Motivo jest trwała i wytrzymała.  
Będzie z Tobą przez lata. Jesteśmy tego pewni.

GUARANTEE

YEARS

Askot GreySheerDusky
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Ponadczasowa
moc marmuru
Marmur od bardzo dawna wykorzystywany jest  
we wnętrzach. Nic więc dziwnego, że nadal cieszy się  
dużym powodzeniem. Jeżeli szukasz delikatnego motywu,  
postaw na wzory z subtelnymi przebarwieniami. 

Piękny i niepowtarzalny
Klasyka zawsze się sprawdza
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Wodoodporność
Urządzasz kuchnię albo łazienkę?  
Dzięki odporności na wilgoć i łatwości 
czyszczenia Motivo sprawdza się 
w przestrzeniach narażonych na działanie wody.

Motivo Dekory

Carrara Marble Grey Marble Winter Marble

Greco Beige

Trecento Carrara
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Klimatyczne wzory
Sześciokąty, srebrzystości, efekt mirażu czy tkaniny. Wszystkie te wzory 
znajdziesz w naszej kolekcji. Każdy z nich to inne możliwości.  
Dopasuj je nie tylko do stylu przestrzeni, ale również jej przeznaczenia. 
Uruchom wyobraźnię i odmień swoje wnętrze.

Odmień ścianę!
Kolorystyczna równowaga
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Mirage

Silver Lines

Daisy

Hexacube Grey Linen

Motivo Dekory

Szukasz inspiracji?
Sprawdź nasze propozycje aranżacyjne 
dla wszystkich dekorów na stronie 
www.vilohome.com
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Listwy dedykowane Vilo B1-B5
Te rodzaje listew są przeznaczone do konkretnego 
zastosowania przy montażu ścian Motivo,  
np. łączenia z sufitem. Dobierz listwę w kolorze 
najbardziej zbliżonym do koloru paneli.  
Długość listew: 270 cm.

Oliwkowy

Piasek*

Brzoza

Sosna

Mocca

Beż*

Jasny Brąz

Szary Grafit*

B 601

B 605

B 609 B 617

B 604

B 608

B 616

B 602

B 606

B 618

B 603

B 607

B 615

B 619

Motivo Listwy wykończeniowe

Uniwersalna listwa wykończeniowa Vilo B6
Dzięki swojej konstrukcji samoprzylepna listwa B6 ma 
uniwersalne zastosowanie. Ta listwa sprawdzi się we 
wszystkich punktach łączenia paneli ze sobą (np. narożniki) 
lub ze ścianą (wykończenia). Bogata gama kolorystyczna 
pozwoli Ci idealnie dopasować ją do wybranego wzoru 
paneli. Wymiary listwy: 5 cm x 300 cm. 

Kolorystyka – jeszcze lepsze dopasowanie  
do dekorów Motivo

B5
Narożnik wewnętrzny

B4
Listwa przysufitowa
(dostępna tylko w kolorze 
białym)

B3
Łącznik

B1
Narożnik zewnętrzny 

B2
Listwa końcowa

B1

12 mm

B2

24 mm

B3

B4

B5

12 m
m

Znalazłeś wzór dla siebie?
Żeby osiągnąć idealny efekt, wykorzystaj 
jedną z naszych listew wykończeniowych.

Biały

Srebrny

* Kolor dedykowany dla B2, B3, B5
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Wszystkie kolory przedstawione w tej publikacji są przykładowe i nie powinny być uważane za oryginalne.

Panele oznaczone numerami 
Przy montażu panele układaj w odpowiedniej 
kolejności (1, 2, 3...).

Panele nienumerowane
Panele możesz układać w dowolnej kolejności.

W przypadku większości dekorów pełen wzór składa się z 3 lub 4 paneli.
Sprawdź, czy na odwrocie paneli nadrukowano numery:

Pamiętaj również, że przy układaniu paneli obowiązują pewne zasady.  
Zwróć uwagę, jaka jest kompozycja wzoru na Twojej ścianie dekoracyjnej.

1 2 3 4 1 2 3

Montaż na klej 
Jeżeli ściany są równe, wybierz szybki montaż 
bezpośrednio do ściany, za pomocą kleju:
1.  Użyj kleju montażowego do zastosowań 

wewnętrznych (kupisz go w każdym 
markecie budowlanym).

2.  Klej nakładaj w formie zygzaka na tył panelu, 
następnie panel przytwierdź do ściany,  
piórem po lewej stronie.

3.  Przytrzymaj panel przez kilkanaście sekund,  
po czym zamontuj kolejny panel.

Montaż na stelażu
W przypadku nierównych ścian, najpierw musisz 
wyrównać powierzchnię montażową, budując 
drewniany stelaż (szczegółową instrukcję znajdziesz 
na www.vilohome.com):
1.  Listwy stelaża montuj w kierunku prostopadłym  

do ułożenia paneli (jeżeli panele układasz w pionie,  
listwy powinny być ułożone poziomo).

2.  Najłatwiej przymocujesz panele do stelaża 
przy użyciu zszywacza ręcznego (tackera). 
Przytwierdzaj je po prawej stronie za wpust.

Niezależnie od tego, na który sposób montażu się zdecydujesz, istotne jest, aby układać panele od lewej do prawej 
strony. Pojedynczy panel należy przymocować do ściany i kolejny umieścić piórem we wpuście poprzedniego 
panelu. Spójrz, jak wyglądają panele w obu szerokościach.

Wybrałeś ścianę dekoracyjną Motivo? Teraz wystarczy ją zamontować.
Wymarzony efekt możesz uzyskać na dwa sposoby. To naprawdę łatwe!

25 cm

26
5 

cm

wpust

pióro

33 cm

26
5 

cm

Masz wątpliwości? 
Nie jesteś pewien, jak zamontować Motivo?  
Zajrzyj na stronę internetową  
www.vilohome.com. Znajdziesz tam film  
oraz instrukcję montażu naszych ścian.

Motivo Instrukcja montażu
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